
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Komisie pre mestskú mobilitu 

 zo dňa 17.08.2021 na MsÚ v Nitre, začatie rokovania o 16.00 hod. 

 

Prítomní: Ing. Košťál, PhD., Ing. Sitkey, Ing. Šimko, p. Lenčo, Ing.arch.Mezei, Ing. Dovičovič, 

  Ing. Štefek, Ing. Výboch, p. Turba 

Ospravedlnení: Mgr. Špoták, Ing. Andrášik, Ing. Janček 

Prizvaní:  Ing. Maruniak 

       

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania, 

2. Kontrola plnenia uznesení a úloh stanovených komisiou za rok 2021, 

3. Rezidentné parkovanie – parkovacia politika v meste Nitra, 

4. Rôzne (podnety od členov komisie, útvarov mesta Nitra a iné). 

 

K bodu č. 1 

Komisiu zahájil predseda komisie Ing. Košťál a predniesol program rokovania komisie, ktorý bol 

jednohlasne schválený. 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 2 

Kontrola plnenia uznesení – uznesenia sa priebežne plnia. 

Uznesenie č. 44/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 17.08.2021 prerokovala kontrolu 

plnenia uznesení a berie ju na vedomie 

ZA:   8  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

p. Štefek prišiel na Komisiu mobility. 

 

K bodu č. 3 

Správu o rezidenčnom parkovaní predniesol Ing.Maruniak – odbor dopravy, z dôvodu, že 

predkladateľ uvedenej správy sa ospravedlnil z dnešného zasadnutia komisie. 

Je pripravený materiál VZN, ktorý je na pripomienkovaní vo vedení mesta. 

p. Lenčo – na všetko bola vyhotovená grafická dokumentácia a až následne potom realizácia. 

Treba vyhľadať staré veci a tie sa dajú určite využiť. 

Ing. Maruniak – nemáme živú verziu (grafický náčrt v DIS) 

Ing. Sitkey – všetko je zregulované, bola pasportizácia miest, sú zakreslené v DISe a dá sa s tým 

pracovať. 

Uznesenie č. 45/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 17.08.2021 prerokovala 

informatívnu správu a vyslovuje nespokojnosť s predloženým materiálom a žiada každý mesiac 

predložiť materiál rozpracovania o rezidentskom parkovaní – parkovacia politika v meste Nitra. 

ZA:   9  PROTI:   0  ZDRŽAL SA:   0 

 

K bodu č. 4 

A/ Cyklogaráže – tarify – uvedené predniesol Ing. Maruniak 

     Odblokovanie cyklogaráží by fungovalo cez aplikáciu. Prišli sme s návrhom na zníženie  

     poplatku a to 1,- euro na 7 dní a 10,-eur na 365 dní. 

     Ing. Sitkey – bude to postačovať na pokrytie nákladov, alebo to bude musieť mesto ešte dotovať? 

 

 

 

 



2 

 

Uznesenie č. 46/2021 

Komisia pre mestskú mobilitu na svojom rokovaní konanom dňa 17.08.2021 prerokovala zmeny 

cien v súvislosti s prevádzkovaním cyklogaráží a súhlasí s ponížením cien v zmysle predloženého 

návrhu. 

ZA:   7  PROTI:   1 (Štefek)  ZDRŽAL SA:   2 (Dovičovič) 

 

B/ Ing. Dovičovič – Pred kúpaliskom je vyasfaltovaná plocha a dopravné značenie „zásobovacie 

vozidlá a ZŤP“. 

     Podľa môjho názoru by tam malo byť normálne parkovisko s vyznačením parkovacích miest. 

     Malo by sa dopravné značenie zrušiť a dať tam nové značenie a každého kto parkuje vedľa treba 

pokutovať. 

     Navrhujem zrušiť „zákaz vjazdu“ s dodatkovou tabuľkou  a na asfaltovej ploche vyznačiť 

vodorovné dopravné značenie, vrátane 5 miest pre ZŤP a 5 miest pre zásobovanie. 

     Do budúcej komisie sa predloží riešenie. 

 

 

 

V Nitre   23.08.2021 

 

 

             Ing. Peter Košťál, PhD.  

                                      predseda komisie pre mestskú mobilitu 

 

 

 

Zapísali sekretárky komisie: 

Zuzana Bédiová 

Ing. Eleonóra Danišová 


